Knauf Wetroom Solutions

Lepszy sposób budowania œcian
i sufitów w pomieszczeniach
mokrych i wilgotnych
Rozwi¹zania Knauf do pomieszczeñ mokrych i wilgotnych
z zastosowaniem technologii AQUAPANEL ®

Zyskaj pewnoœæ,
wybierz AQUAPANEL ®

| Installation

ROZWI¥ZANIA KNAUF DO POMIESZCZEÑ MOKRYCH I
WILGOTNYCH Z ZASTOSOWANIEM TECHNOLOGII
AQUAPANEL ® :
LEPSZE WYNIKI PRZY NI¯SZYCH KOSZTACH I KRÓTSZYM CZASIE
MONTA¯U
Rozwi¹zania Knauf do pomieszczeñ mokrych i wilgotnych z
zastosowaniem technologii AQUAPANEL ® stanowi¹ bardziej
ekonomiczne, solidne i trwa³e pod³o¿a pod ok³adziny œcienne i
pod³ogowe we wnêtrzach, gdzie wystêpuje nara¿enie na kontakt z
wod¹ czy wilgoæ.
Te unikalne p³yty cementowe, wykonane z cementu portlandzkiego
o powierzchni pokrytej siatk¹ z w³ókna szklanego, zatopion¹ w
cemencie, s¹ w 100% wodoodporne oraz odporne na grzyby i
pleœnie.

Rozwi¹zania Knauf do pomieszczeñ mokrych i wilgotnych
pozwalaj¹ instalatorom unikn¹æ czasoch³onnych metod
koniecznych w przypadku œcian murowanych z cegie³; oferuj¹
mo¿liwoœæ szerokiego wyboru zastosowañ odpowiednich do
zaspokojenia specyficznych potrzeb, takich jak dodatkowe
zabezpieczenie przed wilgoci¹ lub izolacja akustyczna.
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Paleta produktów
Œciany i sufity

Ok³adziny

Zalecane akcesoria: Œciany

P³yta cementowa AQUAPANEL® Indoor

Klej do spoin p³yt AQUAPANEL ® (PU)

P³yta z rdzeniem betonowym
(cement portlandzki i lekkie
kruszywa), z siatk¹ zbroj¹c¹ z
w³ókna szklanego wtopion¹ w
przedni¹ i tyln¹ powierzchniê p³yty.
Krawêdzie ciête pod k¹tem prostym
i dodatkowo zbrojone siatk¹ z
w³ókna szklanego, wykoñczone na
g³adko, tworz¹ tzw. krawêdŸ Easy
Edge™.

Gruboœæ: 12,5 mm
Szerokoœæ: 900 mm
D³ugoœæ: 1200, 2400, 2500 mm
Ciê¿ar: ok. 15 kg/m2

Klej do spoin p³yt AQUAPANEL ®
stosowany jest do ³¹czenia
krawêdzi poszczególnych p³yt
cementowych AQUAPANEL ®
Indoor.

Opakowanie:
D³ugoœæ 1200/1250 mm:
50 sztuk /paleta
D³ugoœæ 2400/2500mm:
25 sztuk /paleta

Zu¿ycie: ok. 50 ml/m2
(pojemnik wystarcza na ok. 6,5 m2)
Opakowania:
310 ml/sztuka
20 sztuk/paczka

Kategoria materiaùów
budowlanych: A1

Mocowanie

Œrodek gruntuj¹cy do p³yt AQUAPANEL ® Indoor

Wkrêty AQUAPANEL ® Maxi
Wkrêty AQUAPANEL® Maxi
zosta³y opracowane specjalnie do
mocowania p³yt cementowych
AQUAPANEL ® Indoor na
szkieletach o ró¿nej gruboœci.
Dostêpne s¹ zarówno wersje ostro
zakoñczone jak i posiadaj¹ce
zakoñczenie z borem.
Wkrêty AQUAPANEL ® Maxi mog¹
byæ u¿ywane do monta¿u œcian i
sufitów, zarówno we

wnêtrzach jak i na zewn¹trz.
Wkrêty posiadaj¹ specjaln¹
pow³okê antykorozyjn¹,
gwarantuj¹c¹ wytrzyma³oœæ 720
godzin przy dzia³aniu na wkrêt tzw.
s³onej mg³y (test z u¿yciem aerozolu
roztworu soli).

Opakowania:
SN 39: 500 sztuk/paczka
SN 25: 1000 sztuk/ paczka
SN 55: 250 sztuk/ paczka
SB 39: 250 sztuk/ paczka
SB 25: 250 sztuk/ paczka

Œrodek gruntuj¹cy do p³yt
AQUAPANEL ® Indoor jest gotow¹
do u¿ycia dyspersj¹ z tworzywa
sztucznego do gruntowania p³yt
cementowych AQUAPANEL ®
Indoor zapewniaj¹c¹ maksymaln¹
przyczepnoœæ p³ytek i tynków.

Zu¿ycie: ok. 40 — 60 g/m2
Rozcieñczanie: 1:2 woda
Opakowania:
15 l/ wiaderko
2,5 l/ wiaderko

AQUAPANEL ® Q4 Finish jest
gotow¹ do u¿ycia g³adzi¹
szpachlow¹ o w³aœciwoœciach
wodoodpornych.

Zastosowanie: powy¿ej p³ytek
ceramicznych lub
ca³opowierzchniowo.

Zu¿ycie: ok. 1,7 kg/m2 / 1 mm
Opakowanie: 20 kg/ wiadro
Wskazówka: Do zbrojenia spoin
stosuje siê taœmê zbroj¹c¹ do spoin
z w³ókna szklanego Knauf

Jest to produkt na bazie cementu,
do szpachlowania
cienkowarstwowego
p³yt cementowych AQUAPANEL ®
Indoor poza obszarem pokrytym
p³ytkami. Masê nale¿y zazbroiæ
przez wtopienie siatki zbroj¹cej
AQUAPANEL ®.

Zu¿ycie: ok. 3,5 kg/m2
Minimalna gruboœæ warstwy 4 mm
Opakowanie: 10 kg/worek

Wkrêty sortowane s¹ dostêpne na
zamówienie

AQUAPANEL® Q4 Finish
Szkielet metalowy

Szkielet drewniany

Gruboœæ metalu 0,6-0,7 mm
Warstwa pojedyncza

Warstwa podwójna

Gruboœæ metalu 0,8-2,0 mm
Warstwa potrójna

Warstwa pojedyncza

Warstwa podwójna

Warstwa pojedyncza

Warstwa podwójna

®

Wkrêty AQUAPANEL Maxi SN 25
Wkrêty AQUAPANEL ® Maxi SN 39
Wkrêty AQUAPANEL ® Maxi SN 55
Wkrêty AQUAPANEL ® Maxi SB 25

?

Wkrêty AQUAPANEL ® Maxi SB 39

?

Cementowa masa szpachlowa AQUAPANEL ® - Bia³a
Cementowa masa szpachlowa
AQUAPANEL ® - Bia³a s³u¿y do
wype³niania spoin z u¿yciem taœmy
zbroj¹cej lub do szpachlowania
ca³opowierzchniowego.

Wskazówka: Mo¿liwe jest
nanoszenie maszynowe przy u¿yciu
urz¹dzenia PFT RiTMO (230V)
(Pompa A3-2L, rozpylacz SWiNG,
kompresor LK 402)
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Paleta produktów
Œciany i sufity

Zalecane akcesoria: Sufity
Siatka zbroj¹ca AQUAPANEL ®
Siatka wykonana z w³ókna
szklanego do powierzchniowego
zbrojenia cementowej masy
szpachlowej AQUAPANEL ® –Bia³ej.

Taœma AQUAPANEL ®
Zu¿ycie: ok. 1,1 m2/m2
Opakowania:
Rolka 100 cm szerokoœæ, 50m
d³ugoœæ
30 rolek/paczka

Taœma AQUAPANEL ® jest
wykonana z w³ókna szklanego z
pow³ok¹ odporn¹ na zwi¹zki o
charakterze zasadowym.
Taœma ta jest stosowana do
zbrojenia spoin sufitowych we
wnêtrzach. Wtapia siê j¹ w masê
wype³niaj¹c¹ do spoin
AQUAPANEL ® Joint Filler – Szar¹
lub cementow¹ masê szpachlow¹
AQUAPANEL ® Joint Filler & Skim
Coating – Bia³¹.

Dodatkowe akcesoria

Zu¿ycie: ok. 2.1 m/m2
Opakowania:
Rolka 10 cm szerokoœci, 50 cm
d³ugoœci
20 rolek/pude³ko

Masa wype³niaj¹ca do spoin AQUAPANEL ® Joint Filler – Szara

Trawersy AQUAPANEL ®
Trawersy AQUAPANEL ® stosuje siê
do mocowania lekkich obci¹¿eñ do
œcian zbudowanych z p³yt
cementowych AQUAPANEL ®
Indoor.

Wymiary osiowe szkieletu:
600 mm
Wysokoœæ: ok. 290 mm
Gruboœæ p³ytek:
0,75 mm ze specjalnym pokryciem
antykorozyjnym

Typ M: Bez impregnowanej
wk³adki z tworzywa drzewnego
Typ MH: Z impregnowan¹
wk³adk¹ MDF, o gruboœci ok. 18
mm

Masa wype³niaj¹ca do spoin
AQUAPANEL ® Joint Filler – Szara
to materia³ na bazie cementu
przeznaczony do
stosowania ³¹cznie z taœm¹
AQUAPANEL ® w konstrukcjach
sufitowych.

Zu¿ycie: ok. 0,7 kg/m2
Opakowania: 10 kg/worek

Œrodek gruntuj¹cy do p³yt AQUAPANEL ®
Klapy rewizyjne AQUAPANEL ®
Klapy rewizyjne AQUAPANEL ®
mog¹ byæ montowane w œcianach
dzia³owych i instalacyjnych,
jak równie¿ w sufitach.
Typ 1:
Klapa rewizyjna AQUAPANEL ® z
zabezpieczeniem przeciw
rozpryskom wody

Wymiary: 300 x 300 mm,
400 x 400 mm, 500 x 500 mm
Inne wielkoœci (np. wymiary p³ytek)
dostêpne na ¿¹danie.

W zamówieniu naleýy podaã
obszar zastosowania

Œrodek gruntuj¹cy do p³yt
AQUAPANEL ® jest gotow¹ do
u¿ycia dyspersj¹ z tworzywa
sztucznego do gruntowania p³yt
cementowych AQUAPANEL ®
Indoor zapewniaj¹c¹ maksymaln¹
przyczepnoœæ p³ytek
i tynków.

Zu¿ycie: ok. 40 — 60 g/m2
Rozcieñczanie: 1:2 woda
Opakowania:
15 l/ wiaderko
2,5 l/ wiaderko

Typ 2:
Klapa rewizyjna AQUAPANEL ® do
pomieszczeñ wilgotnych
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Paleta produktów

Paleta produktów

Sufity we wnêtrzach

Œciany + sufity we wnêtrzach

Materia³y uszczelniaj¹ce
Cementowa masa szpachlowa AQUAPANEL ® - Bia³a
Cementowa masa szpachlowa
AQUAPANEL ® - Bia³a s³u¿y do
wype³niania spoin z u¿yciem taœmy
zbroj¹cej lub do szpachlowania
ca³opowierzchniowego. Jest to
produkt na bazie cementu, do
szpachlowania cienkowarstwowego
p³yt cementowych AQUAPANEL ®
Indoor poza obszarem pokrytym
p³ytkami. Masê nale¿y zazbroiæ
przez wtopienie siatki zbroj¹cej
AQUAPANEL ®.

LDS 100 (materia³ barierowy nieprzepuszczalny dla pary)
Zu¿ycie: ok. 3,5 kg/m2
Minimalna gruboœæ warstwy 4 mm
Opakowanie: 10 kg/worek

Siatka zbroj¹ca AQUAPANEL ®
Siatka wykonana z w³ókna
szklanego do powierzchniowego
zbrojenia cementowej masy
szpachlowej AQUAPANEL ® –
Bia³ej.

LDS 100 - warstwa uszczelniaj¹ca
nieprzepuszczalna dla pary
wykonana ze specjalnej folii
polipropylenowej jest odporna na
starzenie (wartoœæ sd > 100m).
Zgodna z normami EN 13984 i
ETAG 007.

Wskazówka: Mo¿liwe jest
nanoszenie maszynowe przy u¿yciu
urz¹dzenia PFT RiTMO (230V)
(Pompa A3-2L, rozpylacz SWiNG,
kompresor LK 402)

Szerokoœæ: 2 m lub 4 m
D³ugoœæ: 50 m lub 25 m
10 m2/rolka
Opakowania: 46 lub 100
rolek/paleta

LDS 2 Silk (materia³ barierowy nieprzepuszczalny dla pary)
Zu¿ycie: ok. 1,1 m2/m2
Opakowania:
Rolka 100 cm szerokoœæ, 50m
d³ugoœæ
30 rolek/paczka

LDS 2 silk - warstwa uszczelniaj¹ca
nieprzepuszczalna dla pary
wykonana ze tkaniny wzmacnianej
polipropylenem jest odporna na
starzenie i na rozdarcia (wartoœæ sd
> 2m). Zgodna z normami EN
13984 i ETAG 007.

Szerokoœæ: 1,50 m lub 2 m
D³ugoœæ: 50 m
Iloœc m2/rolka: 75 m2 lub 100 m2
Opakowania: 20 rolek/paleta

Samoprzylepna taœma
uszczelniaj¹ca na pod³o¿u
papierowym. Stosowana w
wykoñczeniach wnêtrz do ³¹czenia
zachodz¹cych na siebie warstw.

Szerokoœæ: 60 mm
D³ugoœæ: 40 m
Gruboœæ: 0,35 mm
Opakowania: 8 rolek/pude³ko

Samoprzylepna taœma
uszczelniaj¹ca, wzmocniona na
pod³o¿u polietylenowym, na ca³ej
powierzchni lub na po³owie
powierzchni pokryta papierem. Do
zastosowañ zewnêtrznych, jako
elastyczna taœma uszczelniaj¹ca do
naro¿ników, okien i otworów.

Szerokoœæ: 60 mm
D³ugoœæ: 25 m
Gruboœæ: 0,28 mm
Opakowania: 10 rolek/pude³ko

LDS Soliplan

AQUAPANEL ® Q4 Finish
AQUAPANEL ® Q4 Finish jest
gotow¹ do u¿ycia g³adzi¹
szpachlow¹ o w³aœciwoœciach
wodoodpornych.

Zastosowanie: powy¿ej p³ytek
ceramicznych lub
ca³opowierzchniowo.

Taœma z w³ókna szklanego
Paski taœmy z w³ókna szklanego s¹
u¿ywane do wzmacniania spoin we
wnêtrzach w celu zapobiegania
powstawaniu spêkañ. Taœmê
mo¿na zatapiaæ w gipsowych
masach szpachlowych i
AQUAPANEL ® Q4 Finish

Zu¿ycie: ok. 1,7 kg/m2 / 1 mm
gruboœci pow³oki
Opakowanie: 20 kg/ wiaderko

LDS Solifit/ LDS Solitwin
Szerokoœæ: 50 mm
D³ugoœæ: 25 m/rolka
Opakowanie: 40 rolek/pude³ko
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Paleta produktów
Œciany + sufity we wnêtrzach

Paleta produktów
Profile metalowe – œciany

Nierdzewne profile metalowe i akcesoria
Rozwi¹zania Knauf do pomieszczeñ mokrych i wilgotnych z zastosowaniem
technologii AQUAPANEL ® s¹ montowane na szkielecie metalowym
zabezpieczonym przed rdzewieniem. Knauf oferuje pe³en asortyment profili i
kszta³tek odpowiednich do wszelkich zastosowañ. Profile metalowe firmy
Knauf s¹ wykonane precyzyjnie z wysokogatunkowej stali.

Do zastosowañ typowych wystarczaj¹ce s¹ profile o gruboœci od 0.6 mm do
1 mm
Profile o gruboœci 1 mm lub wiêkszej powinny byæ u¿ywane do bardziej
wymagaj¹cych zastosowañ

Profile C i CW

Umieszczane pionowo pomiêdzy profilami UW w strukturach szkieletowych
rozwi¹zañ Knauf do pomieszczeñ mokrych i wilgotnych
Odporne na korozjê
Mo¿na równie¿ u¿ywaæ do konstrukcji zewnêtrznych

Profile UW

Poziome profile U i UW montowane do stropów, s³u¿¹ce do umieszczania
profili C i CW jako podkonstrukcja rozwi¹zañ Knauf do pomieszczeñ
mokrych i wilgotnych
Odporne na korozjê
Mo¿na równie¿ u¿ywaæ do konstrukcji zewnêtrznych

Profile UA i naro¿niki po³¹czeniowe

Profile o wiêkszej gruboœci blachy
Umieszczane pionowo pomiêdzy profilami UW jako podkonstrukcja
rozwi¹zañ Knauf do pomieszczeñ mokrych i wilgotnych
Do zastosowañ wymagaj¹cych przenoszenia wiêkszych obci¹¿eñ
Odporne na korozjê
Mo¿na równie¿ u¿ywaæ do konstrukcji zewnêtrznych
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Paleta produktów

Profile metalowe – œciany

Profile metalowe – sufity

Profile „Omega”

Profile

Do stosowania bezpoœrednio na istniej¹ce powierzchnie
Do prac renowacyjnych

CD 60/27
Do szkieletów konstrukcji sufitowych jako profile wzmacniaj¹ce i podstawowe
Do stropów we wnêtrzach i na zewn¹trz budynków

Do konstrukcji o ograniczonych wymaganiach przestrzennych

Odporne na korozjê
£¹czone przy pomocy ³¹czników krzy¿owych
Profile UA i naro¿niki po³¹czeniowe
Tak jak w sekcji podstawowej

Profile dodatkowe

Do wzmacniania naro¿ników

Wieszaki i uchwyty

Do stosowania w œcianach giêtych;
do zastosowañ wewnêtrznych

a. Uchwyt noniuszowy
b. Wieszak noniuszowy
c. Wieszak do podwieszeñ bezpoœrednich

Taœma akustyczna
Taœma samoprzylepna do
oddzielania profili UW i CW
mocowanych do innych
elementów konstrukcyjnych
budynku (œciany, filary, sufity) w
celu zredukowania przenikalnoœci
cieplnej i akustycznej.

Gruboœæ: 3,2 mm
Szerokoœæ: 30/50/70/95 cm
D³ugoœæ rolki: 30 m

a.

b.

c.

£¹cznik
£¹cznik krzy¿owy
Do po³¹czeñ profili monta¿owych i profili noœnych
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Obróbka

Materia³y izolacyjne

We³na mineralna szklana
We³na mineralna szklana firmy Knauf produkowana w Technologii ECOSE ®
spe³nia najwy¿sze wymagania w dziedzinie izolacji cieplnej i akustycznej w
budynkach. Materia³y izolacyjne wytwarzane z materia³ów wystêpuj¹cych w
przyrodzie i/lub pochodz¹cych z recyklingu i ³¹czone przy pomocy œrodka
wi¹¿¹cego niezawieraj¹cego formaldehydu, fenolu i akrylu w Technologii

Transport i sk³adowanie
ECOSE ® . S¹ niepalne, przepuszczalne na drodze dyfuzji i odporne na
starzenie. Dziêki spoistoœci i niewielkiej wadze s¹ ³atwe do podnoszenia i
przenoszenia. Izolacyjna we³na szklana firmy Knauf spe³nia wymogi normy
EN 13162.

P³yty

Profile

P³yty nale¿y przenosiæ zawsze na
sztorc lub przewoziæ na rolkach.
Transport przy pomocy wózków
wid³owych lub dŸwigów na
zasadach identycznych jak dla
innych produktów na paletach.
Podczas transportu i sk³adowania
nale¿y uwa¿aæ aby nie uszkodziæ
naro¿ników i krawêdzi. Postawiæ
p³ytê na d³u¿szym boku przed
u³o¿eniem jej na p³ask.

Chroniæ profile przed wilgoci¹ i
warunkami atmosferycznymi do
czasu monta¿u. Nie nale¿y
sk³adowaæ produktów przez d³u¿szy
czas w miejscach nara¿onych na
dzia³anie zewnêtrznych warunków
atmosferycznych.

W przypadku u¿ywania sprzêtu do
transportu mechanicznego, u¿ywaæ
paletê do podtrzymywania p³yt.
Przed sk³adowaniem p³yt nale¿y
ustaliæ noœnoœæ pod³o¿a.
Arkusze Izolacyjne Knauf do
œcianek dzia³owych – Knauf
Insulation Partition Wall Slab
TP 115: MW EN 13162 T4-WSWL(P)-AFr5

Arkusze Izolacyjne Knauf do
œcianek dzia³owych – Knauf
Insulation Partition Wall Slab
TW: MW EN 13162 T4-WS-WL(P)AF10
Pokryte po jednej stronie mat¹
szklan¹ w kolorze czarnym.

Rolki Izolacyjne Knauf do
œcianek dzia³owych – Knauf
Insulation Partition Wall Roll TI
140 T: MW EN 13162 T2- AF5
Pokryte po jednej stronie mat¹
szklana w jasnym kolorze.

Do czasu monta¿u, p³yty nale¿y
chroniæ przed wilgoci¹ i warunkami
atmosferycznymi. P³yty, które uleg³y
zawilgoceniu, nale¿y
osuszyæ po obu stronach na
poziomym pod³o¿u przed monta¿em.

We³na mineralna skalna
Materia³y izolacyjne z we³ny mineralnej skalnej firmy Knauf spe³niaj¹
najwy¿sze wymagania w dziedzinie izolacji cieplnej, akustycznej i ochrony
przeciwpo¿arowej w budynkach. Materia³y izolacyjne s¹ niepalne oraz
odporne na odkszta³cenia i starzenie. Materia³y izolacyjne z we³ny

KD 035 Core insulating board:
P³yta izolacyjna rdzeniowa MW EN
13162 T4-WL(P)

KP 035 Clamping board:
P³yta dociskowa MW EN 13162 T4AF5

FPL 035 Fire insulating board:
P³yta izolacyjna ognioodporna MW
EN 13162 T4-AF5

Materia³y izolacyjne s¹ dostarczane
w zgrzewce polietylenowej, która
jest przeznaczona tylko do
krótkotrwa³ej ochrony. Celem
zapewniania d³ugotrwa³ej ochrony
na placu budowy, produkt nale¿y
przechowywaæ w pomieszczeniu,
albo pod przykryciem i nie
bezpoœrednio na ziemi. Instrukcje
monta¿owe s¹ na ka¿dym
opakowaniu. Nie nale¿y sk³adowaæ
produktów przez d³u¿szy czas w
miejscach nara¿onych na dzia³anie
zewnêtrznych warunków
atmosferycznych.

Bezpieczeñstwo i higiena pracy
Nale¿y stosowaæ siê do zaleceñ dotycz¹cych przenoszenia i sk³adowania
materia³ów podanych wczeœniej w tej sekcji. Zapoznaæ siê z odpowiednimi
specyfikacjami i arkuszami danych dotycz¹cych bezpieczeñstwa produktów.
Dodatkowo podajemy nastêpuj¹ce wskazówki:

mineralnej skalnej s¹ ciê¿sze ni¿ produkty z we³ny mineralnej szklanej na
skutek wiêkszej gêstoœci w stanie suchym. Izolacyjna we³na skalna firmy
Knauf spe³nia wymogi normy EN 13162.

DPF 50 Fire insulating board:
P³yta izolacyjna ognioodporna MW
EN 13162 T4-AF5

Materia³y izolacyjne

Przed monta¿em, p³yty nale¿y przez
pewien czas sk³adowaæ w miejscu
zastosowania, tak aby mog³y siê
dopasowaæ do warunków
panuj¹cych w otoczeniu
(temperatura i wilgotnoœæ
powietrza). Temperatura otoczenia
nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ +5°C.
Nie nale¿y równie¿ stosowaæ mas
szpachlowych do spoin, produktów
podk³adowych i pow³ok
powierzchniowych w temperaturach
poni¿ej +5°C.

Unikaæ niepotrzebnego pylenia w miejscu pracy w czasie ciêcia pi³a
elektryczn¹. Ograniczyæ do minimum stosowanie materia³ów œciernych i
inne czynnoœci generuj¹ce pylenie. Zapewniæ dostateczn¹ wentylacjê
i/lub stosowaæ odpowiednie œrodki ochrony osobistej.
Zachowaæ ostro¿noœæ i stosowaæ wszelkie konieczne œrodki
zabezpieczaj¹ce u¿ywaj¹c narzêdzi zasilanych energi¹ elektryczn¹.
Przestrzegaæ instrukcji umieszczonych na opakowaniach stosuj¹c akcesoria
systemowe.
Stosuj¹c produkty sproszkowane, mieszaæ je z wod¹ w miejscach dobrze
przewietrzanych. Unikaæ kontaktu z oczami i skór¹. W przypadku
kontaktu z oczami, przemyæ oczy niezw³ocznie du¿¹ iloœci¹ czystej wody.
Podczas przenoszenia materia³ów izolacyjnych lub ciêcia p³yt
zawieraj¹cych w³ókno szklane, stosowaæ odpowiednie œrodki ochrony
osobistej takie jak maska ochraniaj¹ca twarz i rêkawice. Wykonuj¹c
prace z rêkami podniesionymi nad g³ow¹, stosowaæ gogle ochronne.
Zawsze przestrzegaæ krajowych przepisów bezpieczeñstwa i higieny
pracy.
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Obróbka

Monta¿ œcian wewnêtrznych

Ciêcie/wycinanie otworów
P³yty

Profile

1. Monta¿ konstrukcji noœnej

Zaznaczyæ na p³ycie ¿¹dany kszta³t
przy u¿yciu o³ówka i linijki.
Zarysowaæ no¿em liniê
na jednej stronie p³yty tak, aby
przeci¹æ w³ókna siatki zbroj¹cej.
Prze³amaæ p³ytê wzd³u¿ krawêdzi
ciêcia i
przeci¹æ w³ókna siatki zbroj¹cej na
spodniej stronie p³yty.

Profile o gruboœci do 0,7 mm ci¹æ
no¿yczkami rêcznymi lub
elektrycznymi albo przy u¿yciu
elektrycznej pi³y tarczowej ze
specjalnym ostrzem do metalu.
Przecinaj¹c profile z
zabezpieczeniem antykorozyjnym
nale¿y zapewniæ pokrycie miejsc
przeciêcia odpowiednim materia³em
zabezpieczaj¹cym.

1.1. P³yta cementowa AQUAPANEL ®
Indoor mo¿e byæ montowana na
konstrukcji noœnej metalowej lub
drewnianej.

Aby uzyskaæ równe, g³adkie
krawêdzie ciêcia, np krawêdzie
zewnêtrzne, stosowaæ rêczn¹ pi³ê
tarczow¹ najlepiej z pod³¹czonym
odsysaczem py³u, lub pi³ê
wahad³ow¹.. Zalecane jest u¿ycie
tarcz z ostrzem karbidowym lub
diamentowym,
Otwory (np. na kable lub rury)
wycinamy pi³¹ otworow¹ lub
otwornic¹. Œrednica otworu powinna
byæ o oko³o 10 mm wiêksza od
œrednicy rury. Luz na obrze¿ach
otworu mo¿na uszczelniæ stosuj¹c
mankiet, odpowiedni¹ masê lub
taœmê uszczelniaj¹c¹

Metalu o gruboœci wiêkszej ni¿ 0,7
mm nie mo¿na ci¹æ no¿yczkami.
Nale¿y stosowaæ elektryczne
narzêdzia tn¹ce, dobieraj¹c je w
zale¿noœci od systemu pow³ok
zabezpieczaj¹cych. Jest to
szczególnie wa¿ne w przypadku
lakierów i innych pow³ok
organicznych, które ulegaj¹
uszkodzeniu pod wp³ywem wysokiej
temperatury i iskrzenia. Wysoce
zalecane jest stosowanie pi³y
taœmowej. Gdy potrzeba
specjalnych wyciêæ, np. na rury czy
inne instalacje, nale¿y u¿ywaæ
wy³¹cznie elementów z
prefabrykowanymi otworami,
dostêpnych w asortymencie profili.

1.2. Do profili obwodowych nale¿y
przykleiæ taœmê akustyczn¹ po obu
stronach. Do mocowania profili do
œciany stosujemy ko³ki rozporowe lub
inne systemy mocuj¹ce.

Rozstaw wkrêtów mocuj¹cych ≤250
mm.
Odleg³oœæ wkrêtów od krawêdzi
p³yty ≥15 mm.
Wkrêtów nie nale¿y dociskaæ zbyt
mocno.

≥15 mm

Uwaga: pomiêdzy p³ytami nale¿y
zachowaæ odstêpy 3-5 mm.

1.3. Wyznaczyæ przebieg œciany z
p³yty AQUAPANEL ® Indoor.
Zamocowaæ profile obwodowe do
stropów. Doci¹æ s³upki pionowe i
ustawiæ je w rozstawie co 60 mm,
wk³adaj¹c w profile pod³ogowe i
sufitowe. Po³¹czyæ konstrukcje
œcienne przy pomocy s³upków na
koñcu œciany po ka¿dej stronie.

≤250 mm

4. Oczyszczanie krawêdzi p³yt
2. Monta¿ p³yt
Pierwsz¹ p³ytê cementow¹
AQUAPANEL ® Indoor mocujemy do
podkonstrukcji kontroluj¹c jej
ustawienie w poziomie i w pionie.

Dla zapewnienia wysokiej
wytrzyma³oœci po³¹czenia, przed
na³o¿eniem kleju monta¿owego do
spoin AQUAPANEL ® (PU), nale¿y
oczyœciæ krawêdzie p³yty, np. przy
pomocy zwil¿onego pêdzelka.

Izolacja
Materia³y izolacyjne s¹ ³atwe w
obróbce i monta¿u, poniewa¿ s¹
lekkie i mo¿na je bez trudu docinaæ
na wymiar, u¿ywaj¹c w miarê
potrzeby odpowiedniego no¿a i
p³askiej powierzchni do ciêcia. Aby
zminimalizowaæ wystêpowanie
mostków cieplnych, izolacja powinna
wype³niaæ ca³e przestrzenie miêdzy
s³upkami. Nie u¿ywaæ ma³ych
kawa³ków materia³u

5. Nanoszenie kleju monta¿owego do spoinowania p³yt
3. Mocowanie przy pomocy wkrêtów
P³yty cementowe AQUAPANEL ®
Indoor montujemy do podkonstrukcji
wkrêtami Maxi Screws. Najpierw
mocujemy wkrêtami œrodkow¹ czêœæ
p³yty; nastêpnie posuwamy siê w
kierunku jej krawêdzi. Podczas
monta¿u p³yta powinna spoczywaæ
na podkonstrukcji.

Na³o¿yæ klej monta¿owy do spoin
AQUAPANEL ® (PU).

22 _ 23

Monta¿ rozwi¹zañ Knauf do pomieszczeñ mokrych i
wilgotnych z zastosowaniem technologii AQUAPANEL ®

Kszta³towanie powierzchni

Monta¿ œcian wewnêtrznych

Wykoñczenie p³ytkami
Klej nale¿y nanieœæ przed monta¿em
kolejnej p³yty.

5.2. Kolejne montowane p³yty
AQUAPANEL ® Indoor dociskamy do
warstwy kleju rozprowadzonego na
krawêdzi poprzedniej p³yty.
Nastêpnie skrêcamy p³ytê z
konstrukcj¹. Wzmocnienie
po³¹czenia p³yt cementowych
AQUAPANEL ® Indoor nastêpuje na
drodze adhezji. Tak po³¹czone
p³yty nie wymagaj¹ dodatkowego
szpachlowania spoin z u¿yciem
taœmy.
5.3. Klej monta¿owy do spoin
AQUAPANEL ® (PU) musi byæ
naniesiony wzd³u¿ krawêdzi p³yty w
postaci ci¹g³ego wa³ka. Przed
naniesieniem kleju zwróciæ uwagê
na to, czy krawêdzie p³yty zosta³y
oczyszczone np. mokrym pêdzlem.
Zu¿ycie kleju wynosi oko³o 50
ml/m2 lub 40 ml/mb spoiny.
Zawartoœæ tubki wystarcza na oko³o
6,5 m2 ok³adziny.

6. Monta¿ kolejnej p³yty
Przy uk³adaniu kolejnej p³yty
AQUAPANEL ® Indoor nale¿y
zwróciæ uwagê na jej w³aœciwe
ustawienie w poziomie i w pionie.
Nastêpnie skrêcamy p³ytê z
konstrukcj¹.

7. Usuwanie nadmiaru kleju monta¿owego
Pozostawiæ klej do wyschniêcia, po
czym (zazwyczaj nastêpnego dnia)
nadmiar kleju monta¿owego
AQUAPANEL ® mo¿na zeskrobaæ
szpachelk¹ lub innym ostrym
narzêdziem.

P³yty

Wykoñczenie powierzchni

Do wyk³adania powierzchni p³ytkami
ceramicznymi, (o wymiarach p³ytki ≤
300 x 300 mm), nale¿y stosowaæ
elastyczny klej do p³ytek. Klej ten
musi – co najmniej – spe³niaæ
wymagania okreœlone dla klasy C2
zgodnie z norm¹ EN 12004.

Aby uzyskaæ g³adk¹ powierzchniê,
nak³adamy ponownie cienk¹
warstwê cementowej masy
szpachlowej AQUAPANEL ® Indoor Bia³ej. Po wyschniêciu, powierzchniê
mo¿na malowaæ.

Uwaga: W przypadku ok³adania
p³ytkami paneli jednowarstwowych,
p³yty cementowe AQUAPANEL ®
Indoor s¹ najlepszym pod³o¿em dla
p³ytek!

Malowanie

Wykoñczenie
Szpachlowanie ca³opowierzchniowe

8. Dalsza obróbka powierzchni
Miejsca po³¹czeñ ok³adziny ze
stropem i posadzk¹ musz¹ byæ
wype³nione elastycznym materia³em
uszczelniaj¹cym. Przy monta¿u
ok³adziny œcian z p³yt cementowych,
nale¿y pamiêtaæ o wykonaniu
szczelin dylatacyjnych. Po³¹czenia
dylatacyjne powinny byæ
rozmieszczone w minimalnych
odstêpach 7,5 (7,2) m.

Prawid³owe przygotowanie
powierzchni p³yty cementowej
AQUAPANEL ® Indoor do
malowania to ca³opowierzchniowe
szpachlowanie mas¹ cementow¹
AQUAPANEL ® – Bia³¹ (minimalna
gruboœæ warstwy to 5 mm)

Mo¿na stosowaæ wiêkszoœæ
powszechnie u¿ywanych farb, takich
jak emulsje na bazie wody, emalie
matowe, ¿ywice polimerowe i emalie
na bazie ¿ywic epoksydowych.
Emalie alkidowe nie nadaj¹ siê do
produktu.
Aby sprawdziæ mo¿liwoœæ
zastosowania, nale¿y zapoznaæ siê
z instrukcjami producentów. Zaleca
siê naniesienie warstwy próbnej.
Do szpachlowania precyzyjnego do
osi¹gniêcia jakoœci powierzchni Q4
stosuje siê masê szpachlow¹
AQUAPANEL ® Q4 Finish na ca³¹
zaszpachlowan¹ i zazbrojon¹
powierzchniê.

Zbrojenie
Siatkê zbroj¹ca AQUAPANEL
Indoor osadzamy szpachelk¹ w
warstwie masy szpachlowej.
®

Po wyschniêciu, w przypadku
niezadowalaj¹cej jakoœci,
powierzchniê mo¿emy przeszlifowaæ
elektryczn¹ szlifierk¹ wibracyjn¹
(ziarno 120 lub drobniejsze).

9. Gruntowanie
P³yty cementowe AQUAPANEL ®
Indoor musz¹ zostaæ zagruntowane
przed k³adzeniem p³ytek
ceramicznych lub zastosowaniem
innych materia³ów wykoñczeniowych
przy u¿yciu œrodka gruntuj¹cego do
p³yt - AQUAPANEL ® Board Primer
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Kszta³towanie powierzchni

Opcje wykoñczeñ
Uwagi ogólne

Kszta³towanie powierzchni powy¿ej poziomu u³o¿enia p³ytek w jakoœci Q4
Do szpachlowania precyzyjnego celem osi¹gniêcia jakoœci powierzchni Q4
stosuje siê gotow¹ do u¿ycia masê szpachlow¹ AQUAPANEL ® Q4 Finish.

Osadzanie taœmy z w³ókna szklanego zbroj¹cej spoiny
Na widoczne, klejone klejem do
spoin AQUAPANEL ® po³¹czenia
p³yt, nanieœæ AQUAPANEL ® Q4
Finish przy pomocy wykonanego ze
stali nierdzewnej pacy do g³adzenia
o szerokoœci 15cm. Taœmê do
szczelin z w³ókna szklanego
docisn¹æ do masy szpachlowej, tak
aby nachodzi³a na spoiny. Na taœmê
kryj¹c¹ nanieœæ cienk¹ warstwê
AQUAPANEL ® Q4 Finish. Usun¹æ
nadmiar materia³u.
Wskazówka: P³yty cementowe
AQUAPANEL® Indoor klejone s¹
wczeœniej klejem do spoin
AQUAPANEL® Joint Adhesive (PU).

Szpachlowanie g³ówek wkrêtów
Wype³niæ mas¹ szpachlow¹
wszystkie g³ówki wkrêtów. W razie
koniecznoœci, po wyschniêciu,
nierównoœci w obszarze ³bów
wkrêtów wyg³adziæ szlifierk¹ rêczn¹.

Wyg³adzanie spoin i szpachlowanie elementów mocuj¹cych
Wyg³adzanie szczelin i
szpachlowanych elementów
mocuj¹cych. Zeszlifowaæ wszystkie
nierównoœci powierzchni. Nanieœæ
AQUAPANEL ® Q4 Finish na
szerokoœci przynajmniej 20cm (tzn.
5cm powy¿ej krawêdzi pierwszej
warstwy). Powtórnie
zag³êbiæ elementy mocuj¹ce i
zeszlifowaæ nierównoœci.

Kszta³towanie powierzchni i poziomy jakoœci
P³yty gipsowe mog¹ byæ u¿ywane przy ka¿dym mo¿liwym wykoñczeniu
powierzchni, ale jakoœæ tego wykoñczenia zale¿na jest od wymaganego efektu
estetycznego ustalonego w umowie oraz umiejêtnoœci wykonawcy.
W wyniku szpachlowania spoin p³yt gipsowych mo¿liwe jest osi¹gniêcie
czterech poziomów jakoœci.

Szpachlowanie ca³opowierzchniowe
Nanieœæ AQUAPANEL ® Q4 Finish
przy pomocy pacy do g³adzenia o
szerokoœci 20cm, tak aby pokryæ
powierzchnie bez p³ytek. Masê
szpachlow¹ nak³adaæ starannie,
wype³niaj¹c przy tym nierównoœci
spoin i wyg³adziæ powierzchniê. W
miarê potrzeby zeszlifowaæ
papierem œciernym. Jeœli wymagana
jest jakoœæ powierzchni Q4, nanieœæ
kolejn¹ warstwê AQUAPANEL ® Q4
Finish. Po ok. 24 godzinach suszenia
mo¿liwe jest szlifowanie przy
pomocy papieru œciernego (ziarno
120 lub drobniejsze). Dla uzyskania
szczególnie g³adkich powierzchni,
szlifowaæ np. elektryczn¹ szlifierk¹
wibracyjn¹.

Poziom wykoñczenia

Q1

Q2 (Standard)

Q3

Powierzchnia spoinowana

Powierzchnia g³adka wg normalnych
kryteriów wizualnych

Powierzchnia g³adka wg podwy¿szonych Powierzchnia g³adka wg wysokich
kryteriów wizualnych
kryteriów wizualnych

Wymagania estetyczne

Brak

Normalne

Podwy¿szone. Nieliczne skazy widoczne
przy bezpoœrednim oœwietleniu. Pod
niewielkimi k¹tami padania œwiat³a
mo¿liwe zacienienia

Wymagania wykonawcze

Spoiny i g³ówki wkrêtów wype³nione
mas¹ do spoin.

Spoiny i g³ówki wkrêtów wype³nione
mas¹ do spoin, wyg³adzone celem
uzyskania p³ynnego przejœcia do
powierzchni p³yty, w miarê potrzeby
wyszlifowane.

Wymagania w stosunku
do wykoñczonej powierzchni

Odpowiednia tylko ze wzglêdów
funkcjonalnych, takich jak stabilnoœci,
ognioodpornoœæ i izolacji akustycznej.
Np. wype³nienie spoin w pierwszej
warstwie p³yty znajduj¹cej siê pod
ok³adzin¹ z p³ytek ceramicznych lub
grub¹ warstw¹ tynku.

Odpowiednia dla œrednio- do
gruboziarnistej ok³adziny œciennej,
matowych pow³ok malarskich, œrednio- i
gruboziarnistych/pokryæ (wielkoœæ
cz¹stek/Najwiêksze cz¹stki o œrednicy
powy¿ej 1 mm).

Wymagania wzglêdem równoœci

Patrz normy krajowe

Malowanie
Zgodnie z zastosowaniem oraz
wymaganiami mo¿na stosowaæ
wodne farby emulsyjne, farby
emulsyjne silikatowe lub farby
lateksowe.
Wskazówka: Wysokoœæ u³o¿enia
p³ytek powinna byæ > 50%
ca³kowitej wysokoœci œciany.
Nie nadaje siê do obszarów
nara¿onych na rozpryski wody!

Q4

Najwy¿sza jakoœæ. Zminimalizowana
widocznoœæ jakichkolwiek skaz. W
du¿ym stopniu wyeliminowane
zacienienia przy niewielkich katach
padania œwiat³a.
Spoiny i g³ówki wkrêtów wype³nione
Spoiny i g³ówki wkrêtów wype³nione
mas¹ do spoin, wyg³adzone (Q2),
mas¹ do spoin, wyg³adzone (Q2) plus
wyg³adzenie modelatorem,
powierzchnia ca³kowicie pokryta mas¹
ca³kowite pokrycie powierzchni p³yty
szpachlow¹ o gruboœci min
gipsowej (z wype³nieniem porowatoœci w 1 mm i w miarê potrzeby wyszlifowana.
papierze) w miarê potrzeby szlifowanie.
Odpowiednia dla pokrycia œcian o
delikatnej strukturze matowych pow³ok
malarskich/pokrycia o delikatnej
strukturze (rozmiar najwiêkszych cz¹stek
poni¿ej 1 mm).

Odpowiednia dla g³adkich lub
strukturalnych pokryæ œcian z po³yskiem,
np.: tapety metalizowane lub winylowe,
pow³ok malarskich/pokryæ po³yskuj¹cych
lub o œrednim po³ysku, stiuku, marmuru
lub podobnych specjalistycznych
wykoñczeñ dekoracyjnych.

Wskazówka: Gruntowanie powierzchni bêdzie zale¿ne od wybranej opcji wykoñczenia wnêtr za. Jakoœæ wykoñczenia powier zchni zale¿y równie¿ od umiejêtnoœci wykonawcy.

Klasyfikacja jakoœci zgodna z broszur¹ Nr 2 “Szpachlowanie p³yt gipsowych –
jakoœci powierzchni” Zrzeszenia Producentów P³yt Gipsowych (Plasterboard
Industry Group Association), która przewiduje cztery poziomy jakoœci.
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Monta¿ p³yt gipsowych

1. Najpierw montuje siê s³upki

Wype³niæ spoiny (np. standardowo
stosowanych p³yt gipsowych z
krawêdzi¹ HRAK). Przy u¿yciu kielni
wype³niæ spoiny odpowiedni¹ mas¹
szpachlow¹ (Uniflott). W
dwuwarstwowym uk³adzie p³yt,
spoiny pierwszej warstwy musz¹
równie¿ zostaæ wype³nione przed
monta¿em warstwy nastêpnej.

2. K³adzenie izolacji
Stosowaæ produkty odpowiednie do
potrzeb, w zale¿noœci od tego, czy
wymagana jest izolacja cieplna,
akustyczna, czy przeciwpo¿arowa.
Przyci¹æ materia³ izolacyjny na
odpowiedni¹ szerokoœæ/d³ugoœæ
ostrym no¿em o d³ugim ostrzu.

3. K³adzenie materia³u barierowego
nieprzepuszczaj¹cego pary (w miarê potrzeby)
Upewniæ siê, czy zakoñczony zosta³
monta¿ instalacji elektrycznej. Aby
zapewniæ szczelnoœæ konstrukcji
budowlanych, zastosowaæ od
wewn¹trz materia³ barierowy
nieprzepuszczaj¹cy pary, jeœli
przewiduj¹ to obliczenia fizyczne
dla konstrukcji obiektu.
Tam, gdzie w konstrukcji œciany
przewidziano podwójn¹ warstwê
p³yt gipsowych, materia³ barierowy
mo¿na umieœciæ pomiêdzy tymi
dwoma warstwami dla szybszego i
³atwiejszego monta¿u.
Materia³ barierowy musi zachodziæ
na siebie tam, gdzie umieszcza siê
wiêcej ni¿ 1 jego warstwê. Musi
równie¿ zachodziæ na siebie w
miejscach po³¹czeñ z innymi
elementami struktury budynku.
Stosowaæ odpowiednie kleje i taœmy
po³¹czeniowe.

Prowadziæ kielniê p³ynnie w dó³
wzd³u¿ spoiny, stosuj¹c odpowiedni
ucisk, dla usuniêcia powietrza
uwiêzionego w spoinie. Pozostawiæ
masê szpachlow¹ do wyschniêcia na
ok. 1 godz. W miarê potrzeby,
lekko przeszlifowaæ dla usuniêcia
jakichkolwiek nierównoœci. Usun¹æ
py³ z powierzchni.
Nanieœæ dodatkow¹ cieñsz¹
warstwê masy szpachlowej do spoin
i usun¹æ jej nadmiar. Rozprowadziæ
masê równomiernie po obu stronach
szczeliny na szerokoœæ ok. 100 do
200 mm.
Pozostawiæ masê do wyschniêcia na
ok. 1 godz. W miarê potrzeby,
lekko przeszlifowaæ dla usuniêcia
jakichkolwiek nierównoœci. Usun¹æ
py³ z powierzchni.

Kiedy instalacje przechodz¹ przez
elementy budowlane, nale¿y
zwróciæ uwagê, aby zwi¹zane z
nimi otwory by³y uszczelnione dla
uzyskania optymalnej szczelnoœci
budynku.

4. Monta¿ p³yt gipsowych (tylko od strony
pomieszczeñ suchych)
Zamocowaæ p³yty gipsowe na
szkielecie przy u¿yciu wkrêtów do
zastosowañ suchych (TN3.5/35).

5. Obróbka spoin (tylko od strony pomieszczeñ suchych)

Wskazówka dotycz¹ca wykoñczenia wnêtrz
(tylko w pomieszczeniach suchych)
Po wype³nieniu i wysuszeniu spoin, jeœli jakoœæ wykoñczenia nie jest
zadowalaj¹ca, przy u¿yciu kielni nanieœæ cienk¹ warstwê masy szpachlowej do
spoin Uniflott. Rozprowadziæ masê równomiernie po obu stronach poza
granice poprzedniej warstwy materia³u i pozostawiæ do wyschniêcia. Lekko
przeszlifowaæ dla usuniêcia nierównoœci i uzyskania g³adkiej powierzchni.
W miarê potrzeby, nanieœæ jako warstwê zewnêtrzn¹ masê Finish'ow¹ (F1) i
rozprowadziæ na boki poza zasiêgiem poprzedniej warstwy. Lekko
przeszlifowaæ dla usuniêcia drobnych nierównoœci. Usun¹æ py³ z powierzchni.
Wskazówka: Gruntowanie powierzchni bêdzie zale¿ne od wybranego
wariantu wykoñczenia.
Bardziej szczegó³owy opis – patrz sekcja Wykoñczenie wnêtrz.
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P³ytki ceramiczne

Q1

Wykoñczenie tapet¹

Q3

1. P³yta cementowa do zastosowañ wewnêtrznych
AQUAPANEL ® Indoor
2. Wkrêt AQUAPANEL ® Maxi
3. Klej monta¿owy AQUAPANEL ® (PU)
4. Œrodek gruntuj¹cy AQUAPANEL ® Board Primer
5. Klej do p³ytek Knauf
6. P³ytki ceramiczne

Wykoñczenie tynkiem dekoracyjnym

1. P³yta gipsowo-kartonowa Knauf z krawêdzi¹ HRAK
2. Wkrêty do suchej zabudowy Knauf
3. Knauf UNIFLOTT
4. Knauf TIEFENGRUND
5. Tapeta

Q2

Wykoñczenie farb¹

Q4

1. P³yta gipsowo-kartonowa Knauf z krawêdzi¹ HRAK
2. Wkrêty do suchej zabudowy Knauf
3. Knauf UNIFLOTT
4. Knauf TIEFENGRUND
5. Knauf EASYPUTZ

1. P³yta cementowa do zastosowañ wewnêtrznych
AQUAPANEL ® Indoor
2. Wkrêt AQUAPANEL ® Maxi
3. Klej monta¿owy AQUAPANEL ® (PU)
4. Œrodek gruntuj¹cy AQUAPANEL ® Board Primer
5. Taœma do spoin z w³ókna szklanego
6. Gotowa masa szpachlowa AQUAPANEL ® Q4 Finish

Poziom wykoñczenia

Q1

Q2 (Standard)

Powierzchnia spoinowana

Powierzchnia g³adka wg normalnych
kryteriów wizualnych

Q3

Q4

Powierzchnia g³adka wg podwy¿szonych Powierzchnia g³adka wg wysokich kryteriów
kryteriów wizualnych
wizualnych
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Szczegó³y monta¿u
Œciany wewnêtrzne z giêtych p³yt gipsowych

eæ
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w
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r

na

P³yty gipsowe nale¿y gi¹æ na mokro. Rozpyliæ równomiernie wodê na
powierzchni p³yty i pozwoliæ, aby wsi¹k³a do wnêtrza przed jej monta¿em.
P³yta musi zostaæ wysuszona w ci¹gu 24 godzin od zamoczenia, aby nie
rozwinê³a siê na niej pleœñ. Jeœli warunki nie sprzyjaj¹ naturalnemu
wysychaniu, dla przyspieszenia suszenia nale¿y zastosowaæ wentylatory i
mechaniczne urz¹dzenia usuwaj¹ce wilgoæ. Po dok³adnym wyschniêciu p³yty
gipsowej, odzyskuje ona swoj¹ pocz¹tkow¹ twardoœæ.

r

nacisk

Strona,

ale¿y wy
r¹ n
w

Strona,

któ

eæ
rz

P³yty gipsowe mo¿na stosowaæ do kszta³towania cylindrycznie wygiêtych
powierzchni. Aby zapobiec wystêpowaniu odcinków p³askich na zaokr¹glonej
powierzchni, profile konstrukcyjne nale¿y umieszczaæ w mniejszych odstêpach
ni¿ w przypadku typowych p³askich powierzchni œcian i sufitów.

nacisk

Budowa wygiêtych œcian wewnêtrznych

któ

P³yty gipsowe

strona przednia

Gruboœæ p³yty

Promieñ giêcia p³yt gipsowych r

d mm

Giêcie na sucho mm

Giêcie na mokro mm

6.5

≥1000

≥300

9.5

≥2000

≥500

12.5

≥2750

≥1000

Kat á = 180°

Wszystkie k¹ty do á = 180°

Tylko giêcie wzd³u¿ne

£uk wewnêtrzny – wklês³y, ³uk zewnêtrzny – wypuk³y

D³ugoœæ u³o¿enia L
K¹t á = 90°

??

\

Listwa do mocowania
p³yty

1. Przeciêt¹ p³ytê gipsow¹ u³o¿yæ na stojaku z profili lub podobnym, stron¹
œciskan¹ do góry (dla uniemo¿liwienia sp³yniêcia nadmiaru wody).
2. Nak³uæ wzd³u¿ i w poprzek wa³kiem gwoŸdziowym.
3. Zwil¿yæ za pomoc¹ spryskiwacza lub wa³ka, pozwoliæ na kilkuminutowe
nasi¹kniêcie, czynnoœci powtórzyæ kilkakrotnie a¿ do osi¹gniêcia stanu
nasycenia i sp³yniêcia nadmiaru wody.

Kierunek wzd³u¿ny

Wysokoœæ u³o¿enia

Giêcie na mokro

Urz¹dzenie do giêcia p³yt

K¹townik lub profil CD do podparcia p³yty

Giêcie na sucho

Paski z p³yty; ciête
Gruboœæ p³yty ≥12,5 mm

1. P³ytê Knauf nale¿y powoli wyginaæ w poprzek na s³upkach.
2. Zagiêcie mocowaæ wkrêtami do kolejnych profili.

£uk wewnêtrzny – wklês³y, ³uk zewnêtrzny – wypuk³y

P³yty cementowe AQUAPANEL ® Indoor
Do kszta³towania struktur takich jak
³uki, mo¿na gi¹æ p³yty cementowe
AQUAPANEL ® Indoor. Przy u¿yciu
no¿yc metalowych, doci¹æ profil UW.
Ukszta³towaæ go tak, aby uzyskaæ ³uk
o ¿¹danym promieniu. W³o¿yæ profil
CW do perforacji profilu UW. Przed
monta¿em, zgi¹æ p³ytê cementow¹.
Drobne pêkniêcia, które pojawi¹ siê
na jej powierzchni, nie maj¹ wp³ywu
na jak¹kolwiek utratê wytrzyma³oœci.

Wymiary pùyty:
1200/2400/2500 x 900 mm
Minimalny promieñ zgiæcia ≥3 m
Wymiary paska:
1200/2400/2500 x 300 mm
Minimalny promieñ zgiæcia ≥1 m
Max. odstæpy sùupków: ≤300
mm promieñ
(
zewnætrzny)

Knauf UW profile

Knauf sinus flexible
U-connection prof ile

r: >_ 3m

Knauf Drywall Screw

e.g. Knauf Gypsum Board

????缎?

屦??

Knauf
UW profile

Knauf UNIFLOTT +
Knauf Joint Tape KURT

? ??

£uk wewnêtrzny – wklês³y, ³uk zewnêtrzny – wypuk³y
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Instalacja sufitów

Wariant 1

Wariant 2

Maksymalne odstêpy wymagane dla
konstrukcji szkieletowej:
Wieszak
a = 750 mm
Rozstaw profili monta¿owych CD
60/27/06
b = 450 mm
Rozstaw profili g³ównych CD
60/27/06
c 1000 mm

Ustawiæ pierwsz¹ p³ytê cementow¹
we w³aœciwej pozycji wzd³u¿ ³aty,
prostopadle do listwy. Przy u¿yciu
wkrêtów AQUAPANEL® Maxi,
przymocowaæ p³ytê AQUAPANEL ®
Indoor do profili, z odstêpem a = 170
mm (22 sztuki/m2).

Pozostawiæ przerwê o szerokoœci co
najmniej 3-4 mm pomiêdzy
po³¹czeniami i upewniæ siê, ¿e
wszystkie po³¹czenia s¹ przestawne.
Po zakoñczeniu monta¿u, wszystkie
spoiny nale¿y wype³niæ mas¹ do
wype³niania spoin AQUAPANEL ®
Joint Filler
– Szar¹, zazbrojon¹ taœm¹ do spoin
AQUAPANEL ® . Równie¿ wszystkie
g³ówki wkrêtów powinny zostaæ
zaszpachlowane..
Po utwardzeniu masy szpachlowej,
zagruntowaæ ca³¹ powierzchniê przy
u¿yciu gruntu AQUAPANEL ® Board
Primer (grunt/woda 1:2).

Po wyschniêciu gruntu, mo¿na nanieœæ
na ca³¹ powierzchniê gotow¹ masê
szpachlow¹ AQUAPANEL ® Q4
Finish, która nie wymaga zazbrojenia
siatk¹. Nie nanosiæ warstwy grubszej
ni¿ 2mm w poszczególnych etapach.
Kiedy pow³oka wykoñczeniowa
wyschnie, przeszlifowaæ powierzchniê
(papierem œciernym o wielkoœci ziaren
120 lub drobniejszym).Mo¿e byæ
konieczne naniesienie drugiej warstwy
gotowej masy szpachlowej
AQUAPANEL ® Q4 Finish, aby
uzyskaæ wykoñczenie powierzchni o
jakoœci Q4. Prosimy zapoznaæ siê ze
szczegó³ow¹ instrukcj¹ na stronie 15.

\

Alternatywa
1

Alternatywnie do opisanej wczeœniej
metody, krawêdzie p³yt montowanych
jako sufit podwieszony mog¹ byæ
klejone klejem do spoin AQUAPANEL ®
Joint Adhesive (PU). Podkonstrukcjê
nale¿y uk³adaæ tak samo jak w
Wariancie 1. Proces klejenia
przebiega tak samo jak w przypadku
œcian. Po³¹czenia dylatacyjne
powinny byæ montowane w
odstêpach 7,5 m.

Ustawiæ pierwsz¹ p³ytê cementow¹
dok³adnie we w³aœciwej pozycji
prostopadle do profilu monta¿owego.
Przy u¿yciu wkrêtów AQUAPANEL ®
Maxi, (zu¿ycie 25 szt/m2)
przymocowaæ p³ytê do profili.
Przestrzeñ pomiêdzy profilami
monta¿owymi wynosi
300 mm.

Pozostawiæ przerwê o szerokoœci co
najmniej 3-4 mm pomiêdzy
po³¹czeniami I upewniæ siê, ¿e
wszystkie po³¹czenia s¹ przestawne.
Po zakoñczeniu monta¿u, wszystkie
spoiny nale¿y wype³niæ mas¹ do
wype³niania spoin AQUAPANEL ®
Joint Filler
– Szar¹, zazbrojon¹ taœm¹ do spoin
AQUAPANEL ® o szerokoœci 10 cm. .
Równie¿ wszystkie g³ówki wkrêtów
powinny zostaæ wype³nione.
Zagruntowaæ ca³¹ powierzchniê przy
u¿yciu gruntu AQUAPANEL ® Board
Primer (grunt/woda 1:2)

Uwagi specjalne
W pomieszczeniach o sta³ym,
wysokim poziomie wilgotnoœci, takich
jak kuchnie komercyjne, baseny, sauny
czy laboratoria chemiczne, konieczne
jest zastosowanie lepszej ochrony
antykorozyjnej na metalow¹
podkonstrukcjê
Przycinaj¹c p³yty AQUAPANEL ®
Indoor nale¿y pamiêtaæ, ¿e odleg³oœæ
wkrêtów od krawêdzi p³yty musi
wynosiæ ≥15 mm.
Odstêp pomiêdzy wkrêtami musi byæ
≤250 mm.
Przymocowaæ wieszak za pomoc¹
odpowiednich ko³ków sufitowych
zatwierdzonych przez w³adze
budowlane, np. ko³ki sufitowe typu
Knauf GS
Zalecamy zastosowanie po³¹czeñ
dylatacyjnych w maksymalnych
odstêpach. Po³¹czenia dylatacyjne
nale¿y wykonaæ równie¿ w miejscu
wystêpowania dylatacji
konstrukcyjnych.

Zastosowaæ masê szpachlow¹
AQUAPANEL ® - Bia³¹ do pokrycia
p³yt ca³opowierzchniowo warstw¹ o
gruboœci przynajmniej 4 mm, i
zazbroiæ siatk¹ zbrojeniow¹
AQUAPANEL ® Reinforcing Mesh.
Aby wykoñczyæ powierzchniê do
uzyskania jakoœci Q4, zastosowaæ
AQUAPANEL ® Q4 Finish na warstwê
masy szpachlowej AQUAPANEL ® Bia³a .
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Szczegó³y konstrukcji

Lekkie œcianki dzia³owe zbudowane z p³yt cementowych AQUAPANEL Indoor
mog¹ przenosiæ obci¹¿enia ró¿nej wielkoœci. Jeœli obci¹¿enia takie instalowane
bêd¹ w œcianach dwuwarstwowych, rzêdy s³upków musz¹ byæ po³¹czone
miêdzy sob¹ za pomoc¹ konsol, aby zapewniæ wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie.
Wymiary i geometria obci¹¿eñ musza byæ monitorowane dla wszystkich œcian.
Decyduj¹cym wymiarem jest „wysokoœæ obci¹¿enia”, tj. odleg³oœæ od œciany
zewnêtrznej krawêdzi obci¹¿enia, lub wysokoœæ wisz¹cej pó³ki czy szafki.
W zale¿noœci od wielkoœci i wysokoœci obci¹¿enia, mo¿na wyró¿niæ
nastêpuj¹ce przypadki:
Niewielkie obci¹¿enia do 40 kg/metr d³ugoœci œciany
Niewielkie obci¹¿enia mog¹ byæ rozmieszczone w jakiejkolwiek pozycji na
œcianie lub jej zewnêtrznym panelu. Jeœli obci¹¿enia s¹ przymocowane do
panelu, odleg³oœæ miêdzy punktami mocowania musi wynosiæ co najmniej 75
mm. Obci¹¿enia do 40 kg na metr d³ugoœci œciany na wysokoœci 60 cm uznaje
siê za niewielkie. Mo¿na je zwiêkszaæ, jeœli mocowane s¹ na niewielkiej
wysokoœci.
Maksymalny wymiar “lekkich obci¹¿eñ” jako funkcja g³êbokoœci obci¹¿enia b
G³êbokoœæ obci¹¿enia (cm)

10

20

30

40

50

60

Dopuszczalna wartoœæ obci¹¿enia P
(kg/m d³ugoœci œciany)

78

71

63

55

48

40

Inne obci¹¿enia od 40 do 70 kg/metr d³ugoœci œciany
Inne obci¹¿enia mog¹ byæ mocowane w jakiejkolwiek pozycji na œcianie o
szkielecie zbudowanym z pojedynczym lub podwójnym rzêdem s³upków z
podwójn¹ warstw¹ p³yt cementowych AQUAPANEL ® Indoor.W przypadku
úcian z podwójnym rzêdem s³upków, rzêdy s³upków musz¹ byæ po³¹czone
miêdzy sob¹ za pomoc¹ konsol, aby zapewniæ wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie.
Obci¹¿enia od 40 kg do 70 kg na metr d³ugoœci œciany na wysokoœci 60 cm
uznaje siê za œrednie. Mo¿na je zwiêkszaæ, jeœli mocowane s¹ na niewielkiej
wysokoœci.
Maksymalny wymiar “innych obci¹¿eñ” jako funkcja g³êbokoœci obci¹¿enia b
G³êbokoœæ obci¹¿enia (cm)
Dopuszczalna wartoœæ obci¹¿enia P
(kg/m d³ugoœci œciany)

10

20

30

40

50

60

107

100

93

85

78

70

Znaczne obci¹¿enia od 70 do 150 kg/metr d³ugoœci œciany
Znaczne obci¹¿enia nale¿y mocowaæ na specjalnych czêœciach konstrukcji,
takich jak krzy¿uj¹ce siê belki, ramki konsol lub usztywnienia przy pomocy
profili wsporczych. Krzy¿uj¹ce siê belki i usztywnienia przy pomocy profili
wsporczych s¹ po³¹czone bezpoœrednio z konstrukcja szkieletu œciany, tak, aby
obci¹¿enia by³y bezpiecznie zamocowane do szkieletu. Struktury
podtrzymuj¹ce s¹ mocowane do szkieletu w zale¿noœci od typu konstrukcji, ale
na ogó³ s¹ kotwione bezpoœrednio w oryginalnej pod³odze.

Specjalne urz¹dzenia AQUAPANEL ®

Trawersy AQUAPANEL ®

Klapa rewizyjna AQUAPANEL ®
Klapy rewizyjne sk³adaj¹ siê z ramy wype³nionej p³yt¹ cementow¹
AQUAPANEL ® Indoor i mog¹ byæ stosowane w œcianach dzia³owych i sufitach
podwieszonych. S¹ dwa rodzaje klap, do u¿ytku w pomieszczeniach, gdzie
wystêpuje nara¿enie na rozbryzgi wody i w pomieszczeniach wilgotnych.
Obydwa rodzaje wystêpuj¹ w ró¿nych rozmiarach i s¹ wyposa¿one w
odporne na korozjê profile i zawiasy do ró¿nych zastosowañ œciennych i
sufitowych. Do klap do³¹czone s¹ wkrêty AQUAPANEL ® Maxi Screw SB 39, a
na zamówienie klapy mog¹ byæ wyposa¿one w klucz i zamek

I. Mocowaæ przy u¿yciu szczypiec do obciskania
Trawers typu M

Trawers typu MH

II. Profil s³upka

Monta¿ trawersu AQUAPANEL®

Trawersy AQUAPANEL ®

Uchwyty do montowania instalacji sanitarnych

Aby zapewniæ bezpieczne przenoszenie niewielkich obci¹¿eñ, trawersy
AQUAPANEL ® s¹ mocowane pomiêdzy profilami C w œcianach. Poprzeczne
panele powinny byæ podwójnie zabezpieczone po ka¿dej stronie za pomoc¹
szczypiec zaciskowych. Alternatywnie, mo¿na je zabezpieczaæ wkrêtami
samogwintuj¹cymi.

Standardowe uchwyty do montowania instalacji sanitarnych s¹ stosowane do
przenoszenia wiêkszych obci¹¿eñ. S¹ dostêpne ró¿ne typy uchwytów do
ró¿nych urz¹dzeñ sanitarnych. Uchwyty te s¹ zabezpieczane z ka¿dej strony
przy pomocy usztywniaj¹cych profili w kszta³cie litery U, lub s¹ zakotwione
bezpoœrednio w oryginalnej nawierzchni pod³ogowej. W czasie monta¿u
nale¿y przestrzegaæ wskazówek producenta.

Dla ok³adzin panelowych jednowarstwowych maj¹ zastosowanie nastêpuj¹ce
obci¹¿enia maksymalne:
Typ M: do 0,7kN/m
Typ MH: do 1,5kN/m

Zastosowanie
Klapy rewizyjne AQUAPANEL ® mo¿na instalowaæ w œcianach dzia³owych i
noœnych oraz sufitach zbudowanych z p³yt cementowych AQUAPANEL ®
Indoor. S¹ ³atwe w monta¿u i bezpieczne w obs³udze. Udowodniono, ¿e
œciany wy³o¿one p³ytami cementowymi AQUAPANEL ® Indoor i zawieraj¹ce
klapy rewizyjne AQUAPANEL ® s¹ wodoodporne (raport z testu BB 0215069,
LGA Bavaria).
Klapy rewizyjne AQUAPANEL ® zapewniaj¹ zamkniêcie szczelne,
nieprzepuszczalne dla powietrza i py³ów (klasyfikacja wg norm DIN EN 1026
i DIN EN 12207; Klasa 4) i nie przepuszczaj¹ dymu zgodnie z DIN 18095.

Typy
Dwa ró¿ne typy klap rewizyjnych AQUAPANEL ® s¹ dostêpne:
Klapy rewizyjne AQUAPANEL ® z zabezpieczeniem przeciwko
rozbryzgom wody: Ten uniwersalny typ anty-rozbryzgowy zapewnia
szczelne zamkniêcie nieprzepuszczalne dla py³ów i powietrza, mo¿na go
instalowaæ w œcianach i sufitach, jest tak¿e odpowiednio dla jedno- i
dwuwarstwowych konstrukcji panelowych, jak równie¿ dla powierzchni
pokrytych p³ytkami i tynkiem. Ten typ posiada powlekan¹ krawêdŸ o
szerokoœci 4 cm.
Klapy rewizyjne AQUAPANEL ® do pomieszczeñ wilgotnych: Ten drugi typ
przeznaczony jest do zastosowañ niewymagaj¹cych w³aœciwoœci antyrozbryzgowych. Mo¿e byæ dostarczony na zamówienie z powlekan¹
krawêdzi¹, która pozwala na ³atwe zastosowanie preparatu AQUAPANEL ®
Q4 Finish i jest odpowiednia do zastosowañ œciennych i sufitowych.
Dostêpne s¹ wersje do œcian jedno- i dwuwarstwowych.

Do pojedynczej warstwy paneli z p³yt cementowych AQUAPANEL® Indoor
wy³o¿onych p³ytkami ceramicznymi, lub podwójnej warstwy paneli, maj¹
zastosowanie nastêpuj¹ce obci¹¿enia maksymalne:
Typy M i MH: do 1,5kN/m

Przenoszenie i monta¿
Klapy rewizyjne AQUAPANEL® z zabezpieczeniem przeciwko
rozpryskom wody
Wymiar i po³o¿enie otworu klapy zale¿y od struktury noœnej, w której jest ona
montowana. Wymiary otworu w œcianie zale¿¹ od wielkoœci i szerokoœci ramy
klapy rewizyjnej AQUAPANEL ®. Otwór musi byæ o 20 mm wiêkszy ni¿ rama
klapy rewizyjnej AQUAPANEL ® z zabezpieczeniem przeciwko rozbryzgom
wody.
Osadziæ w miejscu unikaj¹c jakichkolwiek zniekszta³ceñ. Ustawiæ tak, aby
system zamkniêcia znajdowa³ siê od strony sufitu. Przymocowaæ wkrêtami ramê
zewnêtrzn¹ do struktury noœnej œciany, dopasowuj¹c i zabezpieczaj¹c zawiasy
bezpieczeñstwa wewnêtrznej pokrywy. Nastêpnie wstawiæ na miejsce
pokrywê wewnêtrzn¹, sprawdziæ, czy dzia³a poprawnie i dokoñczyæ monta¿
p³yt œciennych.
Klapy rewizyjne AQUAPANEL ® do pomieszczeñ wilgotnych
Wymiar i po³o¿enie otworu klapy zale¿y od struktury noœnej, w której jest ona
montowana. Wymiary otworu w œcianie zale¿¹ od wielkoœci i szerokoœci ramy
klapy rewizyjnej AQUAPANEL ® . Otwór musi byæ o 12 mm wiêkszy ni¿ rama
klapy rewizyjnej AQUAPANEL ® do pomieszczeñ wilgotnych.
Osadziæ w miejscu unikaj¹c jakichkolwiek zniekszta³ceñ. Ustawiæ tak, aby
system zamkniêcia znajdowa³ siê od strony sufitu. Przymocowaæ wkrêtami ramê
zewnêtrzn¹ do struktury noœnej œciany, dopasowuj¹c i zabezpieczaj¹c zawiasy
bezpieczeñstwa wewnêtrznej pokrywy. Nastêpnie wstawiæ na miejsce
pokrywê wewnêtrzn¹, sprawdziæ, czy dzia³a poprawnie i dokoñczyæ monta¿
p³yt œciennych.

Czas monta¿u
Ok. 30 – 45 minut (w zale¿noœci od dostêpnoœci i wymiarów otworu w
konstrukcji noœnej).

Konstrukcja
Trawers AQUAPANEL ®

Rama jest wykonana z anodowanego aluminium z wewnêtrzn¹ pokryw¹,
któr¹ mo¿na odchyliæ lub ca³kowicie usun¹æ.

Wymiary osiowe szkieletu

600/625 mm

Wysokoœæ

ok. 290 mm

Gruboœæ metalu

0,75 mm ze specjaln¹ pow³ok¹ antykorozyjn¹

Typ M

bez impregnowanej wk³adki z tworzywa drzewnego

Mo¿na wkleiæ p³ytê cementow¹ AQUAPANEL ® Indoor (typ jedno- i
dwuwarstwowy)

Typ MH

z impregnowan¹ wk³adk¹ MDF,
o gruboœci ok. 18 mm

Klapy AQUAPANEL ® z zabezpieczeniem przeciwko rozpryskom wody s¹
montowane z uszczelkami niewymagaj¹cymi ¿adnej konserwacji

Odporne na korozjê profile i zawiasy do u¿ytku w pomieszczeniach
wilgotnych

Klapy rewizyjne AQUAPANEL ® mo¿na ³atwo instalowaæ w œcianach
dzia³owych i instalacyjnych zbudowanych z p³yt AQUAPANEL® Indoor i s¹
dostêpne w ro¿nych typach.

AQUAPANEL ® Trawers: rozmieszczenie i obi¹¿enie
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Sposób dostarczania
Sposób dostarczania

Schemat klapy rewizyjnej chroniàcej przed rozbryzgami wody

Wykonywanie ok³adzin z p³yt cementowych AQUAPANEL ®
Indoor
Gruboœæ panelu 12,5 mm
2 x 12,5 = 25 mm
Standardowe wymiary szerokoœæ x wysokoœæ*
200 x 200 mm do
(pomieszczeñ wilgotnych)
300 x 300 mm
400 x 400 mm
500 x 500 mm
600 x 600 mm

Úwiatùo otworu (= wymiar 35 mm)

Nó¿

Pi³a wahad³owa

Stosowaæ do docinania materia³ów
izolacyjnych na odpowiedni wymiar.

Ciêcia o g³adkich, równych
krawêdziach i otwory (np. na kable
lub rury) wycinaæ pi³¹ wahad³ow¹ z
ostrzem karbidowym lub
diamentowym. Œrednica otworu
powinna byæ o oko³o 10 mm wiêksza
od œrednicy rury.

No¿yce

Wkrêtarka

Stosowaæ do ciêcia profili
metalowych.

Do mocowania p³yt wkrêtami u¿ywaæ
wkrêtarki pozwalaj¹cej na
kontrolowanie g³êbokoœci. Zapewnia
to w³aœciwe wprowadzenie wszystkich
wkrêtów na tak¹ sam¹ g³êbokoœæ.

Nó¿

Mieszad³o

Stosowaæ do docinania p³yt
cementowych i gipsowych:
zaznaczyæ na p³ycie ¿¹dany kszta³t
przy u¿yciu o³ówka i linijki.
Zarysowaæ no¿em liniê na jednej
stronie p³yty tak, aby przeci¹æ w³ókna
siatki zbroj¹cej lub gruby papier.
Prze³amaæ p³ytê wzd³u¿ krawêdzi
ciêcia i przeci¹æ w³ókna siatki
zbroj¹cej/papier na spodniej stronie
p³yty.

Stosowaæ do mieszania tynków
wewnêtrznych, mas szpachlowych i
zewnêtrznych tynków
dwuwarstwowych. Zaleca siê
narzêdzie pracuj¹ce z prêdkoœci¹
600 obrotów/min.

Pi³a tarczowa rêczna

Knauf PFT G4/G5

Aby uzyskaæ równe, g³adkie
krawêdzie ciêcia, stosowaæ rêczn¹
pi³ê tarczow¹ najlepiej z
pod³¹czonym odsysaczem py³u, lub
pi³ê wahad³ow¹.. Zalecane jest u¿ycie
tarcz z ostrzem karbidowym lub
diamentowym.

Stosowaæ do mieszania tynków
wewnêtrznych, mas szpachlowych i
zewnêtrznych tynków
dwuwarstwowych.

Úwiatùo otworu z przodu (= wymiar
+ 20 mm)

Schemat klapy rewizyjnej do pomieszczeñ mokrych i wilgotnych
Klapy rewizyjne chroniàce przed rozbryzgami wody
AQUAPANEL ®
Symbol produktu:
300 x 300 mm*: 140026

Úwiatùo otworu (= wymiar)

Klapy rewizyjne do pomieszczeñ wilgotnych AQUAPANEL ®
Symbol produktu:
300 x 300 mm*: 140027

Úwiatùo otworu z przodu (= wymiar
+ 12 mm)

*Inne wymiary na zamówienie.
Uwaga: Obydwa typy klap rewizyjnych s¹ dostêpne w ca³ym asortymencie wymiarów I wyposa¿one w odporne na
korozjê profile i zawiasy. Mog¹ one byæ stosowane zarówno w œcianach jak i w stropach. Klapy s¹ dostarczane z
wkrêtami mocuj¹cymi AQUAPANEL ® Maxi Screw SB 39 i na zamówienie s¹ dostêpne z zamkami i kluczami.

Zu¿ycie materia³ów (œciany i sufity)
Zapotrzebowanie na materia³
AQUAPANEL ® Cement Board Indoor
AQUAPANEL ® Maxi Screws (SN, SB)
AQUAPANEL ® Maxi Screws (SN, SB)
AQUAPANEL ® Maxi Screws (SN, SB)
AQUAPANEL ® Joint Adhesive (PU)
AQUAPANEL ® Board Primer
AQUAPANEL ® Joint Filler & Skim Coating – bia³y
AQUAPANEL ® Reinforcing Mesh (siatka zbroj¹ca)
AQUAPANEL ® Q4 Finish
GLASS FIBRE JOINT COVERING STRIP
Gypsum Board - p³yta gipsowa (pojedyncza warstwa)
Drywall Screw - wkrêty do zastosowañ suchych
UNIFLOTT
TRIAS
FUGENFÜLLER LEICHT
READYGIPS

JOINTFILLER SUPER
MULTI-FINISH /MULTI-FINISH M
EASYPUTZ (1 mm wielkoœæ ziaren)
(0.5 mm wielkoœæ ziaren)
Joint Tape KURT - taœma do spoin
TIEFENGRUND
SPEZIALGRUND
PUTZGRUND

Jednostka
m2
sztuki
sztuki
sztuki
ml
g
kg; gruboœæ warstwy 1 mm
m2
kg; gruboœæ warstwy 1 mm
m
m2
sztuki
kg
kg
kg
kg; wype³nianie spoin do jakoœci powierzchni Q2 (p³yty 4AK)
kg; wype³nienie ca³opowierzchniowe do jakoœci powierzchni Q3 na bazie Q2
kg; naniesienie i szpachlowanie ca³opowierzchniowe do jakoœci powierzchni Q4
kg
kg; gruboœæ warstwy 1 mm
g
g

Na m 2
1
20, rozstaw s³upków 400 mm
25, rozstaw s³upków 300 mm
15, rozstaw s³upków 600/625 mm
50
40 -60
0.7 (3.5 gruboœæ warstwy suchej 5 mm)
1.1
1.7 (3.4 gruboœæ warstwy suchej 2 mm)
2.1
1
20
0.5
0.5
0.5
zale¿nie od powierzchni spoin
0.7
1.5
0.6
1.0
950
500 – 650

m
ml
g
kg

2.1
70 – 100
100 – 200
0.25
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Odsy³acze do dodatkowej dokumentacji

Do budowania œcian wewnêtrznych z zastosowaniem
rozwi¹zañ Knauf do pomieszczeñ mokrych i wilgotnych

Kielnie
Ró¿ne typy u¿ywane s¹ do
nanoszenia wype³niaczy spoin, mas
szpachlowych, warstw podk³adowych,
tynków dwuwarstwowych, itp.

Informacje o systemach wewnêtrznych z zastosowaniem p³yt
gipsowych Knauf
W11 Knauf Metal Stud Partitions – œcianki dzia³owe na szkielecie ze s³upków
metalowych
Brandschutz mit Knauf
Knauf Wande – Schallschutz mit System – Anforderungen,
Empfehlungen, Berechnungsverfahren
Informacje o specjalnych panelach wnêtrzarskich Knauf
K716 Knauf Diamant
W15 Knauf Diamant
D179 Knauf Soundboard
K451 / K751 Fireboard
K717 Knauf Silentboard
K811 Knauf Vidiwall
W35 / W61 / W62 Massivbauplatte
Informacje o œrodkach do spoinowania p³yt gipsowych Knauf
K432 Knauf Trennfix
K434 Knauf Dichtungsband
K442a Knauf Fugendeckstreifen Kurt
K451 Knauf TIEFENGRUND
K459 Knauf SPE ZIALGRUND
K462 Knauf Finish Pastös
K462 Knauf FUGENFÜLLER LEICHT
K463 Knauf JOINTFILLER SUPER
K464 Knauf READ YGIPS
K467 Knauf UNIFLOTT
Zeige mir deine Fugen und ich sag dir, wer du bist
Trockenausbau – einfach, schnell und sicher
Knauf Readygips – Hochwertige Oberflähen mit Spaâfaktor
Perfektion hat Hintergründe – Grundierungen von Knauf
Informacje o materia³ach izolacyjnych Knauf
Luftdichtheit schüzt die Bausubstanz

Pozosta³e narzêdzia
Linijka sk³adana
O³ówek
Marker kredowy
Poziomica
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Zastrzega siê prawo do zmian technicznych. Wa¿ne s¹ jedynie aktualne drukowane
wydania instrukcji.
Nasza gwarancja ograniczona jest wy³¹cznie do produktów naszej firmy
pozbawionych uszkodzeñ. W³aœciwoœci budowlane i konstrukcyjne oraz
charakterystyczne parametry fizyki budynku dla systemów Knauf mog¹ byæ
zapewnione wy³¹cznie przy stosowaniu komponentów systemowych lub innych
produktów bezpoœrednio zalecanych przez firmê Knauf. Zalecane iloœci stosowanych i
dostarczanych produktów bezpoœrednio bazuj¹ na empirycznych danych, które trudno
wprost zastosowaæ do innych warunków u¿ycia systemu, które odbiegaj¹ od
wzorcowych. Wszystkie prawa zastrze¿one. Wszelkie zmiany, dodruki i kopie,
tak¿e fragmentów opracowania, wymagaj¹ bezpoœredniej zgody Knauf USG Systems
GmbH & Co. KG, Zur Helle 11, 58638 Iserlohn, Niemcy.
AQUAPANEL ® jest zastrze¿onym znakiem handlowym.
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Rozwi¹zania firmy Knauf do pomieszczeñ mokrych i wilgotnych
z zastosowaniem Technologii AQUAPANEL ® to zaawansowany
technologicznie system konstrukcyjny. Poniewa¿ jest to system,
polega on na œciœle okreœlonym procesie przebiegaj¹cym krok po
kroku od pomys³u projektowego a¿ do ukoñczenia projektu.
P³yty cementowe AQUAPANEL ® , akcesoria i instalacje
wspó³graj¹ ze sob¹ – mo¿na byæ pewnym, ¿e efekty projektu
bêd¹ takie, jak zaplanowano.
www.AQUAPANEL.com

Knauf Sp. z o.o.
ul. Œwiatowa 25
02-229 Warszawa

